
 

 

                  

 

PL ALTERA LEI 7674 - CRÉDITO PEQUENO VALOR 

Vitória,    22     de    novembro      de 2011. 

 

 

Mensagem n º     235    / 2011. 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Submeto ao exame dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que 

objetiva dar nova redação ao artigo 1° da Lei n° 7674, de 16 de dezembro de 2003, que 

define, no âmbito da Administração Pública do Estado, os créditos de pequeno valor para os 

fins previstos nos §§ 3° e 5° do artigo 100 da Constituição Federal. 

De acordo com o disposto no artigo acima referido, o ofício requisitório 

para pagamento de obrigação de pequeno valor, atualmente, é endereçado ao Secretário de 

Estado da Fazenda. 

Entretanto, sabe-se que a SEFAZ não realiza o pagamento de obrigações 

de pequeno valor sem, antes, proceder a audiência da Procuradoria Geral do Estado, que emite 

parecer fundamentado sobre os fatos e bases jurídicas que embasam a requisição judicial. 

Tem-se observado que o dispositivo legal tal como redigido, na 

realidade, tem contribuído para a demora no pagamento das obrigações, na medida em que 

cria procedimento desnecessário, vez que o pagamento de tais obrigações necessitam da 

manifestação prévia da Procuradoria Geral do Estado. 

Assim, será mais adequado que os ofícios requisitórios para pagamento 

de obrigações de pequeno valor fossem destinados diretamente à PGE que, depois do parecer 

fundamentado, os remeteria para a SEFAZ proceder o devido pagamento, assunto plenamente 

aceito por aquela Secretaria de Estado. 

Assim, Senhor Presidente, e Senhores Deputados, apresento a essa Casa 

de Leis o projeto de lei de alteração do artigo 1° da Lei 7674/2003, cuja modificação, 

inclusive, foi sugerida pela própria PGE e aceita pela SEFAZ, para o que aguarda a 

aprovação. 

 

 

                       

Atenciosamente 

 

 

 

 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 

 



 

 

                  

 

PL ALTERA LEI 7674 - CRÉDITO PEQUENO VALOR 

PROJETO DE LEI Nº 391/2011 

 

 
Dá nova redação ao artigo 1° da Lei n° 7674/2003, 

que define, no âmbito da Administração Pública do 

Estado do Espírito Santo, os créditos de pequeno 

valor para os fins previstos nos §§ 3° e 5° do artigo 

100 da Constituição Federal. 

 

 

Art. 1° O artigo 1° da Lei 7674, de 16/12/2003 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“art. 1° Nas demandas judiciais de que resultem condenações de 

pagamento de quantia certa em desfavor do Estado do Espírito Santo, 

suas autarquias e fundações constituídas sob regime do direito público, o 

pagamento de obrigações de pequeno valor será efetuado mediante 

depósito em conta-corrente, junto ao Banco do Estado do Espírito Santo 

– BANESTES, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juíz competente à Procuradoria Geral do 

Estado, independentemente de precatório. “     (NR) 

 

Art. 2° esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 


